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Aanwezig: Jan Worbts (trainer), Boudewijn van den Berg (bestuurslid, trainer), Jiri 

Wichern (Walking Basketball), Dennis Meuffels (Hrec2, vader Stan en Jasper), Rand 

Shebabi (ouder van Djalita Lubbers U14/16), Marijke Cornelissen (moeder van Tijn 

X1202), Mariska Alberda (trainer), Rianne Houterman (trainer), Jan Buster jr. 

(penningmeester, vader van Amy X1401), Jan Buster sr. (secretaris, trainer), Jesse 

Fleuren (MSE01), Melvin Verhoeven (vader van Logan U08/10/12), Myra Muller ( moeder 

Mika Nillesen M1601), Fred van Kruining en Sanna Besselink (ouders van Gijs Wierink 

X1201), Bob van der Wielen (MSE01), Sam Linders (MSE01), Erik Buiskool (vader van 

Joël U14/16), Kathya Cordova en Arnold Hagens (ouders van Thomas en Mateo X1402), 

Wim Somhorst (wedstrijdsecretaris), Jordy Westerik (MSE01), Peran Touw (MSE01),, Pim 

Kotteman (MSE01) 

Aanwezig via Zoom: Jeroen van Geelen (webmaster, trainer), Pim Beerling (voorzitter 

TC, MSE02), Floortje, Albert, Aiden (U10), Wiljan en Karin Mentink (ouders van Lisa 

U10), Angela Imandi (moeder van Ravi-Jah X1201) 

Afgemeld: Ilse Bochane, Elly Berkeljon (Walking Basketball), Marion Doveren (Walking 

Basketball), Carla Wesselkamp (Walking Basketball), Petra Smith (ledenadministratie, 

moeder van Stan en Jasper), Mirjam Stoks (Activiteiten Commissie, moeder van Beau 

Stoks). 

1) Welkom 
Om 19.30 uur opent Jan Buster sr. de vergadering met iedereen welkom te heten. 

Deze ALV is gedeeltelijk online te volgen omdat sommige (ouders van) leden er 

anders niet bij zouden kunnen zijn. 

2) Vaststellen van de agenda 
Geen wijzigingen nodig na raadpleging aanwezigen. 

3) Door leden ingediende voorstellen 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 

3) Mededelingen  
a)  Hoe lang gaat onze club nog mee gezien het tekort aan kader. 

i) We hebben een schrijnend tekort aan kader. Met man en macht worden nu 

leden/ouders van leden gezocht voor de functie van trainer en/of coach. 

Behalve het natuurlijke verloop staan er meer dan 30 kinderen van 6-14 jaar 

op de wachtlijst te popelen om lid te kunnen worden. 

ii) Hulp voor de penningmeester is intussen gevonden in de persoon van Karin 

van der Grijp. Dank daarvoor. 

iii) De kantinediensten lopen een stuk beter sinds Marijn Slee zich ermee 

bezighoudt. Wel moeten er voldoende mensen blijven komen om de bezetting 

te garanderen. 

iv) De Activiteitencommissie heeft vers bloed nodig. Op dit moment is Mirjam 

Stoks alleen. Hulp gevraagd om het eindejaarstoernooi (4 juni, zet het in je 

agenda) mee te organiseren. Ook andere leuke dingen kunnen georganiseerd 

worden als er meer mensen mee willen/kunnen helpen. Aanmelden is het 

makkelijkst via secretariaat@wildcats-nijmegen.nl of als je Mirjam ziet, bij 

haar zelf natuurlijk. 

b) GCA verdubbelaar 
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i) De Grote Clubactie was dit jaar een dubbel succes. Behalve dat we 2 keer 

zoveel hebben opgehaald als vorig jaar, hebben we in de loterij met 3000 

andere clubs, als enige de verdubbelaar getroffen. Reden om volgende keer 

nog meer ons best te doen. Van het extra geld wordt een feestje voor de 

jongste jeugd georganiseerd. Zij hebben het meest bijgedragen. Voor M1601, 

Remco’s team, moet nog een afspraak gemaakt worden. Zij hebben 

gezamenlijk een superlot gekocht. 

c) Niet op de agenda, maar sinds kort hebben we inwoning in De Horstacker. Omdat 

de Tinnegieter in Beuningen nodig was voor de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen, had Challenge geen zaaltijd meer. Ze spelen hun thuiswedstrijden 

nu op de zaterdagen dat wij er niet zijn en doordeweeks vullen ze enkele lege 

plekken voor trainingen. Ze gebruiken ook onze kantine, goed voor de omzet. 

d) Walking Basketbaal zijn we gestart op 18 oktober. Er zijn nu 12 leden, maar meer 

is leuker. Dus mocht je kandidaten kennen, geef dan door dat informatie te 

krijgen is via secretariaat@wildcats-nijmegen.nl. De doelgroep is 55+, maar we 

zijn niet streng. Volgende maand is er een samenkomst met/wedstrijdje tegen 

Arnhemia Eagles. 

e) Tenslotte: in de zomervakantie wordt onze keuken opgeknapt door de gemeente 

Nijmegen. 

4) Notulen en actiepunten vorige ALV  
a) Er zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. het vorige verslag. 

b) Actiepunten: 

i) Jan Buster sr. zal actie ondernemen om onze gedachten betreffende omgaan 

met covid-19 ook op Sportlink te zetten. 

(1) Is gebeurd en, gelukkig, niet meer van toepasing. 

ii) Versterken activiteitencommissie: er zijn nu 5 ouders die hieraan mee willen 

werken. Petra zal ze binnenkort benaderen voor o.a. het oliebollentoernooi. 

(1) De bedoelde ouders hebben niet meer gereageerd en intussen is Mirjam 

Stoks gestart met het bemannen van de activiteitencommissie en 

begonnen met de voorbereidingen van het eindejaarstoernooi. Het 

oliebollentoernooi is vanwege covid-19 niet doorgegaan. 

5) Financiën. 
a) Begroting volgend seizoen 

i) De penningmeester heeft een begroting voor volgend seizoen gepresenteerd 

en de vragen die gesteld werden blijkbaar naar voldoening beantwoord. 

b) Vaststellen van de contributie volgend seizoen  

i) Omdat we wat minder kwijt zijn aan zaalhuur en niet iedereen daarvoor 

gecompenseerd wilde worden, dank, dank, is er een klein positief saldo te 

verwachten t.o.v. de vorige begroting. Het voorstel is dus om de contributie 

voor komend seizoen gelijk te houden aan die van dit seizoen. Met algemene 

stemmen aangenomen. 

6) Aftredende en herkiesbare bestuursleden volgens vastgesteld 
schema  
a) Penningmeester, Jan Buster jr., is herkiesbaar. 

i) Er zijn geen tegenkandidaten en Jan Buster jr. wordt met algemene stemmen 

herkozen. 
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a) Lid wedstrijdcommissie, Wim Somhorst, is voor nog 1 jaar herkiesbaar. 

i) Ook hier geen tegenkandidaten en wordt Wim Somhorst met algemene 

stemmen herkozen. 

6) Verslagen diverse commissies 
b) Activiteitencommissie 

i) Het belangrijkste is hiervoor al behandeld. Belangrijk blijft het vinden van 

nieuwe leden die mee willen helpen. 

c) Communicatie (website, Facebook, nieuwsbrieven) 

i) De website is goed up-to-date dankzij Jeroen van Geelen. Vermeldenswaard is 

dat iedereen zijn of haar wedstrijdverslag hierop kan plaatsen. Leuk om de 

site levendig te houden. Als het niet uit jezelf lukt: webmaster@wildcats-

nijmegen.nl en je wordt geholpen. 

ii) Facebook heeft af en toe vreemde figuren die zich aanmelden als lid. Duidelijk 

verkeerde personen worden geweigerd natuurlijk. 

iii) Nieuwsbrieven verschijnen onregelmatig, maar zeker als er belangrijk nieuws 

te melden is natuurlijk. 

d) Ledenadministratie 

i) Op 20 maart hadden we 162 leden, waarvan er 96 competitie spelen en 66 

recreatief spelen. Daarnaast staan er 10 leden ingeschreven die zelf niet 

spelen, maar die taken vervullen binnen het bestuur of als trainer of 

scheidsrechter. Gemeld is al het bestaan van de wachtlijst. 

e) Wedstrijdsecretariaat 

i) Wim meldt dat er 4 kandidaat teams zijn om kampioen te worden dit seizoen: 

X1201, X1202, M1601 en MSE01. X1001 was dat in het eerste deel van de 

competitie, is daarna veel hoger ingedeeld en bezet nu een 4e positie. X1401 

was in het 1e deel ongenaakbaar, is na de herindeling wat minder goed. Al met 

al een sportief gezien goed seizoen. 

ii) Wim vraagt aandacht voor het invullen van het zaalwachtformulier. Het niet 

opkomen dagen voor je taken is af en toe een punt van zorg. Er geldt nog 

steeds dat verzaken een boete oplevert en zonder tevoren overleg een 

beloning voor de invaller. Dat kan alleen goed gaan als voornoemd formulier 

ingeleverd wordt (in de brievenbus naast het mededelingenbord). Op de 

opmerking uit de vergadering dat bij een andere vereniging taken afgekocht 

kunnen worden is het antwoord van het bestuur dat dit niet onze voorkeur 

heeft. De vraag is dan nl. wie alle taken moet verzorgen en tegen welke 

kosten. Het is niet duidelijk dat dit dan tegen minimale kosten kan. 

iii) Wim maakt nog eens duidelijk dat per volgend seizoen iedereen tussen 14 en 

24 jaar een spelregelbewijs nodig heeft. Zonder is meedoen aan een 

competitie niet toegestaan. Op dit moment zijn er wat opstartmoeilijkheden bij 

de NBB, maar Petra is drukdoende dit daar onder de aandacht te brengen 

zodat er op tijd een oplossing is.  

f) Materialencommissie  

i) Op dit moment is er 1 (één) ouder die zich hiermee bemoeit. Te weinig. De 

werkzaamheden zijn bijhouden van de ballen en andere zaken zoals de 

klokken. Niet erg arbeidsintensief en te doen wanneer het je uitkomt. Mocht je 

interesse hebben, graag aanmelden bij penningmeester@wildcats-nijmegen.nl.  

g) Oud papiercommissie 

i) Gaat goed dit jaar. Behalve Wim of Jan sr. als vaste loper, is er altijd een lid of 

ouder die meeloopt.  
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h) Scheidsrechterscommissie 

i) Er is niet een echte scheidsrechterscommissie, Jan sr. doet dit erbij. In het 

huidige seizoen was er een BS2-cursus waar heel M1601 aan meegedaan heeft 

en geslaagd is. Nog een enkele praktijktoets is nodig. Voor volgend seizoen 

zijn al principeafspraken gemaakt voor een nieuwe BS2-cursus. Daar is het al 

genoemde spelregelbewijs ook voor nodig. In ons eigen Huishoudelijk 

Reglement staat dat alle spelende leden vanaf de leeftijd van 15 jaar een BS2-

cursus moeten volgen. BS3 mag. 

i) Technische Commissie 

Pim meldt dat we bezig zijn met nieuwe teamindelingen en bijbehorende trainers 

en coaches. Dat dit laatste zeer problematisch is, is eerder gemeld. Weet dat je 

als beginnend trainer/coach gesteund wordt met raad en daad.  

We zijn continu bezig om te proberen één lijn te krijgen in training en 

spelopvatting zodat doorstromen naar een volgende leeftijdscategorie met zo 

weinig mogelijk problemen kan gaan. 

Dit seizoen hadden we 5 stagiaires van het ROC. Gaat redelijk tot zeer goed. 

Probleem is de begeleiding/terugkoppeling met het ROC hoewel dat al veel beter 

gaat dan hiervoor. 

7) Rondvraag 
a) Hoe kun je de oudertaken die ingevuld zijn bij aanmelding handhaven? 

i) Het antwoord zal teleurstellend zijn. Natuurlijk kun je keihard reageren en 

zeggen dat uw zoon/dochter van de club af moet, maar dat is niet in het 

belang van het kind. Wat we doen is dus blijven vragen. 

b) Jiri zegt dat hij nog geen contributievraag heeft ontvangen 

i) Jan jr.: dat kan kloppen. Is bij meer leden zo. De oorzaak is dat we niet meer 

via ClubCollect werken, te duur, en dat het toekennen van coronakortingen 

extra werk op heeft geleverd. Op korte termijn zal de contributie-inning voor 

ieder goed gaan lopen. 

c) Wim ergert zich aan de toestanden in het ballenhok. Behalve dat het een zooitje is 

soms, gaan zaken verloren of kapot. Voor hem een reden om als dit doorgaat zich 

niet meer in te spannen om geld voor de club te verdienen met oud papier 

ophalen en zich straks niet meer herkiesbaar te stellen als wedstrijdsecretaris. 

Graag aandacht hiervoor en niet alleen door de trainers/coaches, maar alle leden. 

8) Sluiting 
Verder zijn er geen vragen of mededelingen meer en dus sluit Jan om 20.30 uur deze 

vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.  


